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มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
รายงานผลการดาเนินโครงการ
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา
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รายงานผลการดาเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22
ลงชื่อ.......................................
(นางยุพเรศน์ ประทีป ณ ถลาง)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวพรทิวา สารจันทร์)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นางสาวลัดดา คุณหงส์ )
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายประจิตร ประเสริฐสังข์)
ผู้รายงานโครงการ
ลงชื่อ.......................................
(นางสาวณิชากมล ศรีอาราม)
ผู้รายงานโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(นายวัชรกร เนตรถาวร)
ผู้รายงานโครงการ
ลงชื่อ.......................................
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์)
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ

ลงชื่อ.......................................
(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ )
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผู้เห็นชอบโครงการ
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ลงชื่อ.......................................
(อาจารย์ ดร.การุณ พงศ์ศาสตร์)
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
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รายงานผลการดาเนินโครงการ
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
เขียนที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
วันที่.....30....เดือน....กันยายน......พ.ศ.....2563.....
เรียน รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์
ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานการศึ กษา Mini_UKM 22 นั้น บัดนี้การดาเนิน โครงการได้เสร็จสิ้ นแล้ ว ผู้ รับผิ ดชอบโครงการ
ขอรายงานผลการดาเนินโครงการ ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทั่วไปของโครงการ
1. ชื่อโครงการ : โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
Mini_UKM 22
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ : รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
นายวัชรกร เนตรถาวร
3. ผู้รับผิดชอบการดาเนินโครงการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก นางสาวแพรวนภา เกี้ยงเก่า
นายวัชรกร เนตรถาวร
4. วัตถุประสงค์การดาเนินโครงการ
4.1 เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา
4.2 เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกาหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ดังนี้
4.2.1 การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
4.2.2 การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
4.2.3 เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
4.2.4 เทคนิคการสอนแบบ Active Learning
4.2.5 เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
4.3 เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา
4.4 เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
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5. เป้าหมาย
5.1 ด้านปริมาณ
- คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 8 คน
- เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงาน จานวน 1 คน
5.2 ด้านคุณภาพ
คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และ
ตระหนักถึงแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้และประสบการณ์ ตลอดจนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต รอบรู้
รู้เท่าทันโลก
6. สถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการฯ
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
7. ระยะเวลาการดาเนินโครงการฯ
ระหว่างวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562
8. ผู้เข้าร่วมในโครงการฯ
คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จานวน 6 คน
9. งบประมาณค่าใช้จ่ายในการดาเนินโครงการฯ
งบประมาณวิจัย 10 เปอร์เซ็นต์ จานวนเงิน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
10. รายละเอียดค่าใช้จ่าย
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ จานวนเงิน 20,168 บาท (สองหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน)
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณ
ที่
รายการ
หมวดค่าใช้สอย
1 ค่าเบี้ยเลี้ยง
4 ค่าเช่าที่พัก
5 ค่าน้ามันเชื้อเพลิง (ไป-กลับ)
6 ค่าลงทะเบียนเหมาจ่ายสถาบันละ 10,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานทั้งสิ้น

งบประมาณ (บาท)
1,920
5,400
2,848
10,000
20,168
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11. สรุปผลการดาเนินโครงการ
ผลการดาเนินงานโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา
Mini_UKM 22
วิธีการดาเนินงาน
การดาเนินการวงจร
กิจกรรม /การดาเนินการ
PDCA
1. ขั้นวางแผน (PLAN) 1.1 ประชุมวางแผน
1.2 มอบหมายภารกิจในการเตรียมโครงการ
1.3 จัดเตรียมโครงการ
1.4 เขียนโครงการเพื่อเสนอขออนุมัติโครงการ
2. ขั้นดาเนินการ (DO) 2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรับผิดชอบ
2.2 ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
2.3 จัดหาวัสดุอุปกรณ์ แรงงาน และทุน
ที่ใช้ในการดาเนินงาน
2.4 ดาเนินการตามแผนปฏิบัติงาน
- การนาเสนอแนวปฏิบัติที่ดีด้านการบริการ
วิชาการและการจัดการความรู้
3. ขั้นประเมินผล
รายงานสรุปและประเมินผลการจัดกิจกรรมและ
(CHECK)
ปัญหาเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ
4. ขั้นตอนปรับปรุง
จัดส่งรายงานต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดต่อไป
(ACTION)

ระยะเวลา
พฤศจิกายน-ธันวาคม
2562
พฤศจิกายน-ธันวาคม
2562

กันยายน 2563
กันยายน 2563

12. รายงานผลการดาเนินงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้ส่งอาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมเป็นเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM 22 เมื่อวันที่ 16 -17 ธันวาคม 2562 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ระดับอุดมศึกษา 2) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้
ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและเรียนรู้จากวิทยากร
ผู้ทรงคุณวุฒิ โดยกาหนดหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
2.1) การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2.2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
2.3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
2.4) เทคนิคการสอนแบบ Active Learning
2.5) เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
3) เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา และ
4) เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีอาจารย์เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ได้แก่ อาจารย์สันติ ทิพนา (การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก (การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุนการสร้างคุณภาพอุดมศึกษา)
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์ (เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน) ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์ (เทคนิคการสอนแบบ Active Learning) และอาจารย์ธิดารัตน์ สาระพล
(เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา)
13. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
ลาดับ
เป้าหมาย

ผลการดาเนินโครงการ

13.1 เชิงปริมาณ
1 จานวนแนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยน ผู้เข้าร่วมโครงการ ได้สรุปองค์ความรู้และ
เรียนรู้
แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จานวน 5 เรื่อง
1) การจัดการเรียนรู้และการประเมินผลการ
เรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม
2) การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุน
การสร้างคุณภาพอุดมศึกษา
3) เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย
เพื่อให้ได้รับทุน
4) เทคนิคการสอนแบบ Active Learning
5) เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา
13.2 เชิงคุณภาพ
1 คณาจารย์ และบุคลากร มหาวิทยาลัย
โครงการนี้คณาจารย์ และบุคลากร
ราชภัฏร้อยเอ็ด เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ทีเ่ ข้าร่วม
โครงการได้ร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปันความรู้
ร่วมกัน และตระหนักถึงแลกเปลี่ยน
และประสบการณ์กับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
แบ่งปันความรู้และประสบการณ์
ตลอดจนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตลอด และวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ บรรยายพิเศษ
เรื่อง“บทบาทใหม่ มหาวิทยาลัยไทย
ชีวิต รอบรู้ รู้เท่าทันโลก
ศตวรรษที่ 21 ขุมพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
และสังคมในพื้นที่.” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินท
รีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม “การบูร
ณาการสหศาสตร์เพื่อพัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ” โดย รศ.รังสรรค์
เนียมสนิท ผอ.สานักงานประสานความ
ร่วมมือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
และ “VUCA WORLD และการปรับตัวของ
อุดมศึกษา” โดยใช้ KM AS LEARNING
TOOL ศ.นพ.วิจารณ์ พาณิช

บรรลุ /
ไม่บรรลุ
บรรลุ

บรรลุ
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14. ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์โครงการ
วัตถุประสงค์
รายละเอียดวัตถุประสงค์
ข้อที่
1

2

3

กิจกรรมและการดาเนินงาน

โครงการนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัด
โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการ
เรียนรู้เพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ครั้งที่ 22 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร
ได้รับการพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา
โครงการนี้มีคณาจารย์ บุคลากรได้ร่วม
เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความรู้ ประสบการณ์
ประสบการณ์ และแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ตามหัวข้อการแลกเปลี่ยน และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามหัวข้อการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตลอดจนการรับฟัง
เรียนรู้ ตลอดจนการรับฟังและ
เรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และเรียนรู้จากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ตามหัวข้อ ดังนี้ อาจารย์สันติ ทิพนา
โดยกาหนดหัวข้อในการ
(การจัดการเรียนรู้และการประเมินผล
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้
1. การจัดการเรียนรู้และการ
การเรียนรู้ด้านคุณธรรม จริยธรรม)
ประเมินผลการเรียนรู้ด้านคุณธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภิมล บุญพอก
จริยธรรม
(การพัฒนา Successor เพื่อสนับสนุน
2. การพัฒนา Successor เพื่อ
การสร้างคุณภาพอุดมศึกษา)
สนับสนุนการสร้างคุณภาพ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์
อุดมศึกษา
วิเศษสัตย์ (เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
3. เทคนิคการเขียนข้อเสนอ
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน) ผู้ช่วย
โครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุน
ศาสตราจารย์ ดร.นิวัฒน์ สาระขันธ์
4. เทคนิคการสอนแบบ Active (เทคนิคการสอนแบบ Active
Learning
Learning) และอาจารย์ธิดารัตน์
5. เทคนิคการใช้ข้อมูลสารสนเทศ สาระพล (เทคนิคการใช้ข้อมูล
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
สารสนเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา)
โครงการนี้คณาจารย์ และบุคลากร
เพื่อสนับสนุนและพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดได้พัฒนา
ระหว่างสถาบันอุดมศึกษา
เครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่าง
สถาบันอุดมศึกษา จานวน 8 แห่ง ดังนี้
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีษะเกษ
เพื่อพัฒนาคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษา ระดับอุดมศึกษา

ความคิดเห็น
สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์
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วัตถุประสงค์
ข้อที่

รายละเอียดวัตถุประสงค์

กิจกรรมและการดาเนินงาน

ความคิดเห็น

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
วิทยาลัยพยาบาลศรีสารคาม
4

เพื่อค้นหาและรวบรวมแนวปฏิบัติ
ที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

โครงการนี้ได้ค้นหาและรวบรวมแนว
ปฏิบัติที่ดีที่ได้จากการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ โดยให้คณาจารย์ และบุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่เข้าร่วม
โครงการ จัดทาสรุปรายงานผลการ
อบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กร
การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 22 ใน
แบบบันทึกก่อนการเข้าร่วมโครงการ
แบบบันทึกระหว่างการเข้าร่วม
กิจกรรม และแบบบันทึกหลังการเข้า
ร่วมโครงการ

สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์

8

ภาคผนวก
1. ภาพประกอบการดาเนินโครงการ

9

10

11

2. สรุปรายงานผลการอบรมสัมมนาโครงการเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้เพื่อพัฒนา
คุณภาพการศึกษา Mini UKM ครั้งที่ 22

